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Meditativ Balans

Meditation är det centrala i all form av traditionell yoga. Detta
pass som är ämnat att skapa en fördjupad lugn-och-ro-respons
och meditativ upplevelse i sig, syftar framförallt till att förbereda
kropp och sinne för meditation. 
Inga rotlås vid menstruation eller graviditet. 
 
Gör alla övningar extremt långsamt.
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1. Långa djupa andetag 
Sitt rak i ryggen. Händerna i knät eller på låren, alt. ligg bekvämt på rygg. Slutna
ögon. Andas långa djupa andetag in och ut genom näsan. Andas in, mage och
bröstkorg expanderar, andas ut, bröst och mage sjunker tillbaka in igen. Sitt eller ligg
på detta sätt i 3-11 min.  
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2. Intoning 
Tona in dig i passet med mantrat ONG NAMO GURU DEV NAMO tre gånger. 
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3. Alternerande näsborreandning 
Sitt i lätt meditationsställning. tryck höger tumme mot höger näsborre. Andas in
genom vänster näsborre. Tryck höger pekfinger för vänster och släpp tummen. Andas
ut genom höger. Fortsätt på detta vis att andas in genom vänster och andas ut genom
höger. 11 min

  © Helén Kåselöv

4. Väderkvarnen 
Stå med benen särade, fötterna 60-90 cm isär, armarna rakt ut åt sidorna, parallella
med golvet, handflatorna vända neråt. Andas in, sträck kroppen, andas ut och för
vänster hand ner till utsidan av höger fot, samtidigt som du tittar upp mot höger hand
som sträcker upp mot taket. Andas in, kom upp, andas ut och växla sida, titta upp mot
vänster hand. Håll benen raka, armarna i linje med axlarna, rör dig från höfterna, hela
fotsulorna i golvet genom övningen, håll ett lätt rotlås genom hela övningen Avsluta
med rotlås. Vila på rygg. 
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5. Alternerande arm- och benlyft 
Ligg kvar på rygg. Armarna ner längs sidorna. Andas in; lyft vänster ben rakt upp
samtidigt som höger arm går först rakt upp och sedan vidare ner till golvet bakom
huvudet. Andas ut tillbaka ner med både arm och ben till utgångsställningen igen.
Fortsätt växla diagonalt arm och ben upp och ner på detta sätt med långa djupa
andetag under 1-3 min. Avsluta med rotlås. Vila på rygg. 
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6. På alla fyra - alternerande arm- och ben sträck 
Stå på alla fyra. Andas in och sträck vänster arm och höger ben rakt fram och rakt
bakåt. Andas ut kom ned igen, Andas in sträck ut höger arm och vänster ben. fortsätt
på detta sätt i 1-3 min. 
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7. Armsvep 
Lätt meditationsställning. Andas in och svinga armarna rakt upp över huvudet med
handflatorna bakåt. Andas ut och låt armarna svepa ner och bakåt. Andas in och
korsa dina raka armar framför bröstet, parallellt med golvet. Andas ut och svep
armarna bakåt igen. Arbeta långsamt tillsammans med  andningen 2-3 minuter. Gör
rotlås. Vila. 
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8. Alternerande skulderlyft 
Sitt i lätt meditationsställning. Lägg händerna på låren. Andas in, lyft vänster axel högt
samtidigt som höger pressas neråt, andas ut och skifta. Ryggen rak. 1-3 min. Avsluta
genom att andas in och dra upp båda axlarna. Håll. Andas ut och sänk ner dem. Vila. 
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9. Avslappning 
Slappna av fullständigt på rygg med slutna ögon. Andningen sköter sig själv. Låt dig
själv sjunka in i djupavslappning, 5-10 min. 
 
 



www.yogakosthalsa.se

10. 
Ligg på rygg, gör kattsträckning ner åt vänster, ta några långa djupa andetag, kom
tillbaka, fortsätt ner åt höger, andas några långa djupa andetag. 
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11. 
Börja gnugga handflator & fotsulor mot varandra uppe i luften.  
 
 

12. 
Kom ned med knäna mot bröstkorgen, vira om med armarna. Vagga lite från sida till
sida och börja gunga längs med ryggraden några gånger. 
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13. Meditation - Brahmari 
Sitt i lätt meditationsställning eller på en stol med ryggen rak.  
Bli medveten om din naturliga andning. Andas in, och gör en lång utandning samtidigt
som du säger ett tyst mmm. Ta inte i för mycket, det räcker med ett humma tyst.
Slappna av i ansiktet och käkarna och håll inte ihop tänderna. Andas in igen och gör
om samma sak och fortsätt sedan i 2-3 minuter. 
Andas in och ut och vila en stund i långa djupa andetag. 
Fortsätt sedan på samma sätt men  håll för öronen med tummarna och låt övriga
fingrar vila på pannan. Detta blockerar yttre ljud och höjer koncentrationen Fortsätt
hummandet i 2-3 minuter.  
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15. 
För ihop dina handflator och tona ut med mantrat SAT NAM tre gånger.  
Passet är nu slut.  
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Det här var ett yogapass med och av Helén Kåselöv. 
Du hittar mer kurser, audios och videos på www.yogakosthalsa.se. 
 
Har du några frågor så maila: helen@endoyoga.com 
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